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 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2 
(ฉบับที่) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหน่ึง
กลุ่มในการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและ การจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที่สําคัญ
ออกเป็น 7 ประการ ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามมาจรฐานการศึกษาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
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 6. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ขอบข่าย ภารกิจ 

 ขอบข่าย ภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังน้ี 
 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
  1.1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  1.3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   1.4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2.2. งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  2.3. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศกึษา 
  2.4. งานทดสอบทางการศึกษา 
 3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1. งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  3.2. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3.3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  4.1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  4.2. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน 
  4.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
  4.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  6.1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  6.2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  6.3. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 8. งานธุรการ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้

2. กลุ่มงานวัดและแระเมินผลการศึกษา

3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและ     
การประกันคุณภาพการศึกษา

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

8. งานธุรการ

5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 งานศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 งานศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา

 งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน นายสมพร  ชัยบัว ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ ฉบับน้ี กําหนด
กรอบการนําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของงานท่ีดําเนินการตามคําสั่งสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษาพังงา ที่ 128/2564 สั่ง ณ วันที่ 13  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 1. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        2. กลุม่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน 
  2.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  2.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจดัการศึกษา  
 3. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 4. รับผิดชอบกลุ่มสาระวิชา 
  4.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  4.2 คณิตศาสตร์ 
   4.3 การงานอาชีพ 
 5. รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนในอําเภอ 
   5.1 โรงเรียนในอําเภอตะก่ัวป่า 
   5.2 โรงเรียนในอําเภอทับปุด 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2.3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

3. ขอบเขตของงาน 
 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการศึกษาความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถในการผลิต การพัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการใช้
บริการสื่อ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยวานภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้
สถานศึกษาผลิต พัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางหารศึกษา รวมท้ังการจัดบริการสื่อ เผยแพร่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 5.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สําหรับการจัดการเรียนรู้ 
   5.2.1. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 
   5.2.2. สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 
 5.3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 5.4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 5.5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
 5.6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 5.7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่บรรลุ

ศึกษาขอ้มูลความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจดัการเรยีนรู ้

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสําหรับการจัดการเรียนรู ้

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มคีวามรู้ ความสามารถในการพฒันาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

บริการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรยีนรู้สําหรบัการ
จัดการเรยีนรูใ้นสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรยีนรูข้องสถานศึกษา 

ประเมินผล ระบบบริการ        
การส่งเสริมการผลิตส่ือนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แก้ไข/ปรับปรงุ

บรรลุ
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามรถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2.3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย การพัฒนาสื่อ ทั้งในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

3. ขอบเขตของงาน 
 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการดําเนินการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้
เหมาะสมกับความต้องการจําเป็นของแต่ละสถานศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง 
การศึกษาและนําผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สําหรับ
นํามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นตัวกลางในการนําส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอน
หรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยในการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ต้ังไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1. ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 5.2. วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
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 5.3. พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งการให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 5.4. นิเทศ ติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 5.5. จัดใหม้ีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือเผยแพร่ นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.6. ประเมินระบบพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบ
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
 5.7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มีคุณภาพ

ไม่มีคุณภาพ

ศึกษาสภาพ การใช้ ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู ้

วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจดัการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วดั

พัฒนาต่อยอดเป็นส่ือต้นแบบ 

นิเทศติดตามและประเมินผล 

การจดัการความรู้

ประเมินระบบการพัฒนา 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

แก้ไข/ปรับปรงุ
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2.2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย ปละประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

4. คําจํากัดความ 
 การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 
 การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดําเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  
 การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ว่าอยู่มนระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5.2. จัดทําเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5.3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด วิจัย พัฒนา
รูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
 5.5. ดําเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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 5.6. สรุป อภิปรายผลจากการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
 5.7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหาความ
ต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดทําเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ และตัวช้ีวัด 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ดําเนินการ เลือกวิธีการที่
เหมาะสมในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการนิเทศ

สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากําหนดเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดําเนินงาน 

รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

วิจัย/พัฒนา 

ไม่บรรลุ

บรรลุ
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ช่ืองาน (กระบวนงาน) 
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2. เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสําหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. คําจํากัดความ 
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม 
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน     
การสร้าง จัดหาเคร่ืองมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สํารักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คําแนะนํา ช้ีแนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา      
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ช้ันตอนกระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึก
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนําไป
ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เก่ียวกับการพัฒนาระบบนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 5.2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 5.3. จัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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 5.4. กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่างๆ เพ่ือดําเนินการ
นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
 5.5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพ่ือนําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ
นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 
 5.6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุผล 

บรรลุผล 

วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศ 

จัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

กําหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดําเนินการนิเทศ 

ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

ระบบการนิเทศการศึกษา/การนเิทศ
การบริหารจัดการศึกษา 

ระบบนิเทศ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลการนิเทศ

สรุปรายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบการนิเทศฯ 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ชุมชน 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
 2.2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบาย 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน ที่จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล     
ครูแกนนํา ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพระดับปฏิบัติ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพ่ี โรงเรียนน้อง
เครือข่ายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. คําจํากัดความ 
 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน 
ทั้งระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
 5.2. จัดทําแผนสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดย
คํานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 
 5.3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและกําหนดแนวทางการพัฒนา 
 5.4. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น 
 5.4.1. จัดเครือข่ายบุคคล เล่น ครูแกนนํา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
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 5.4.2. จักเครือข่ายในรูปชุมชน เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 5.4.3. เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 5.4.4. เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 5.4.5. เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 

 5.5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 5.6. นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชนต่อไป 
 5.7. สรุปผลการดําเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความ
้

จัดทําแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา 

ดําเนินการพัฒนาเครือข่าย 

ประเมินและสรุปผลการ
ิ

กําหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา/ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุง/พัฒนา

ไม่บรรลุผล

บรรลุผล 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ภาระงานที่  4  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย 
ภาระกิจที่  1. ประสานให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานวิชาการของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ภาระกิจที่ 2. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 2 อําเภอ คือ อําเภอตะก่ัวป่า และ อําเภอทับปุด                    
ภารกิจที่ 3 งานโครงการ  

3.1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Leaning 
3.2. โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี 
3.3. โครงการนิเทศวิทยาการคํานวณ   
3.4. โครงการนิเทศภายใน 
3.5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

ภารกิจที่ 4  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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